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De onbekende en leegstaande kapel 
van het Militair Hospitaal verbergt 
een aantal waardevolle glasramen. 

(foto © KC - Den Brabo) 
 

 

Kapellen in Vlaanderen 
Hans Geybels  

Onder bet bladerdak van een oude boom, verborgen tussen 
glooiende akkers, op een kruispunt van veldwegen, aan de 
schaduwrand van het 'gevreesde' bos, in een vergeten straat van 
een stad, onopvallend bevestigd aan de gevel van een huis…  
Kapelletjes, heiligenbeeldjes, grotten en kruisen: het is even 
zoeken naar het 'kleine' religieuze erfgoed van Vlaanderen. En 
toch weten mensen vandaag die ontelbare cultusplaatsjes te 
vinden... Maar hoe zijn ze ontstaan? Welke soorten kapellen zijn 
er? Wie wordt er vereerd? Welke mirakels hebben er 
plaatsgevonden? Welke rituelen spelen er zich af en waarom? 
Kapellen in Vlaanderen schetst de fascinerende geschiedenis van 
een 'oergeloof.' Van de oudste Romaanse kapellen tot kapellen uit 
de 20e eeuw, ontworpen door Raveel of Lantsoght. Van de 
kleinste sacrale landschapselementen, gebouwd door de lokale 
gelovigen, tot de grote kapellen van adellijke families of 
congregaties, gevangenissen of kazernes, opgericht onder 
toezicht van de Kerk. 
Speciaal voor dit boek deed de auteur nieuw onderzoek naar de 
ontstaansgeschiedenis van onze kapellen. 
Over rituelen en mirakels 
Kapellen in Vlaanderen is een nieuwe kennismaking met 
eeuwenoude devotie: over het offeren van wonddoekjes aan 
heiligenbeelden, over het wassen van gekwelde lichaamsdelen 
met bronwater, over aflaten, relikwieën, bedevaarten, ex-voto's 
en rozenkransen. Dit boek staat bovendien bol van de 
wonderbaarlijke getuigenissen die over kapellen zijn bewaard: 
verloren gewaande personen worden gered, ongeneeslijk zieken 
worden gezond, zondaars worden onmiddellijk gestraft, 
heiligenbeelden worden op mysterieuze wijze gevonden, 
verplaatste heiligen keren terug naar hun oorspronkelijke 
vindplaats. 
Zoveel is duidelijk: de Vlaamse kapellen zijn kostbaar erfgoed, 
zowel architecturaal, cultuurhistorisch als spiritueel. Ze hebben 
het leven van tientallen generaties beïnvloed en tot op vandaag 
spreken ze tot de verbeelding —  ze vinden trouwens aansluiting 
bij het huidige geloofsklimaat. Even levendig als het erfgoed zijn 
de prachtige foto's van Bart Deseyn en vormgeving van Bart 
Luijten. Ze leggen de Vlaamse kapellen op hun mooist vast en 
wijzen op de onschatbare waarde van dit culturele erfgoed: de 
Vlaamse kapellen mogen niet uit het collectieve geheugen 
verdwijnen! 
Antwerpen 
Het kon vanzelfsprekend niet anders: ook Antwerpen met o.m. 
haar talrijke madonna's komt ruim aan bod. Maar kijk, wij hebben 
een kapel gevonden die de auteur blijkbaar niet kent (of keken 
we er over?)…  Het is hem vergeven, want slechts weinigen kennen 
ze: de kapel —  en dus niet de kerk —  van het Militair Hospitaal. 
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Een onbekend maar leegstaand pareltje met fraaie glasramen. 
De auteur 
Hans Geybels studeerde geschiedenis, godsdienstwetenschappen 
en godgeleerdheid aan de K.U.Leuven en in Oxford. Hij 
promoveerde op de geschiedenis van de religieuze ervaring en 
doet onderzoek naar de geschiedenis van het dogma en naar de 
volksreligieuze cultuur. Momenteel is hij woordvoerder van 
kardinaal Danneels. 
Kapellen in Vlaanderen is een prachtig boek om te hebben, om te 
krijgen en om te geven. Een uitstekend cadeau-idee dus! 
Praktisch 
Hans Geybels, Kapellen in Vlaanderen, uitgeverij 
Davidsfonds/Leuven, 25,5 × 31,5 cm, 272 pag., talrijke 
vierkleurenillustraties, ISBN 90-5826-338-X, € 62,5.  
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